
SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK   -   VZOR VYPLNĚNÍ
                Revír číslo 1 2 3 26 počet

podrevíru            kapr            lín            cejn            celkem docházek
číslo název ks kg ks kg ks kg ks kg

471 116 Poděbrady 1A 5 12,3 5 12,3 12
471 215 Ol.štěrkovny 1B 14 1 4,1 5 7,2 6 11,3 18
471 056 Ol.štěrkovny 1A 15 7 16,5 2 3,1 2 1,3 11 20,9 21
471  049 Morava 18 6
471 215 Ol.štěrkovny 1B 10 …… 4

Nejdříve vypište čísla a názvy revírů, Do řádku k revíru zapište součet ks a vah Do kolonky celkem sečtěte ks a 

 na kterých jste lovili. Pokud má revír uloveného druhu ryby podle evidence váhy všech ulovených ryb a všechny 

 i podrevíry, napište i číslo podrevíru docházky a úlovků. docházky v daném revíru

            CELKEM 13 32,9 2 3,1 7 8,5 22 44,5 61

V řádku CELKEM sečtěte kusy a váhy podle V řádku CELKEM provedete celkový součet

druhů ryb ks a vah ulovených ryb a celkový součet všech

vašich docházek na revíry, které jste navštívili

Základní pravidla pro správné zápisy do povolenky k lovu ryb a zpracování sumáře.
1. Po příchodu na revír do části EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ NESMAZATELNÝM způsobem zapsat datum a číslo revíru,

pokud je tento revír členěn i na podrevíry, zapsat podrevír, na kterém lovíte.
2. Ulovené a přisvojené ryby zapisujete do evidence v souladu s podmínkami  BPVRP.
3. Pokud nebyla přisvojena žádná ryba, po skončení lovu řádek vodorovně proškrtnete.

Před odevzdáním povolenky po skončení její platnosti:
4. SUMÁŘ vyplňte podle výše uvedeného vzoru.
5. Sumář musí být vyplněn i v případě, kdy na některém z revírů ( nebo i na žádném z navštívených revírů) nebyl zaznamenán

žádný úlovek přisvojené ryby. I tehdy je nutno navštívené revíry do sumáře zapsat a vyplnit počet docházek.
6. Povolenku s takto vyplněným  sumářem je nutno odevzdat nejpozději do 15 dnů  po skončení platnosti povolenky k lovu a to organizaci,

která ji vydala.
Odkaz na videoprogram vyplnění sumáře úlovků:  https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/725-jak-spravne-vyplnit-sumar-ulovku


